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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за формами 

навчання 
 

денна заочна 
Змістовий модуль: «Методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою»  

Курс 3 -  

Семестр 5 -  

Обсяг кредитів 2 - 
Обсяг годин, в тому числі: 60 - 
     Аудиторні 28 - 

Модульний контроль 4 - 
Семестровий контроль 10 - 
Самостійна робота 18 - 
Форма семестрового контролю - - 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: сформувати у студентів поняття та розуміння особливостей когнітивного 

розвитку дитини з ООП як універсальної структури корекції (нормалізації) її психічної 

сфери у процесі доступної практичної та інтелектуальної діяльності.  

Завдання:  
Відповідно до Освітньо-професійної програми 016.01.01 Логопедія зі спеціальності 

016 Спеціальна освіта для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, дисципліна 

«Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсомоторною 

складовою» забезпечує формування таких компетентностей: 
- загальні компетентності:  

ЗК 1 Світоглядна. Знання і розуміння предметної області та розуміння професії; 

знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння 

відстоювати власні стратегії професійної діяльності. 

ЗК 3 Комунікативна. Здатність до усного та письмового спілкування рідною 

мовою. Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою. Здатність налагоджувати 

професійну і педагогічну комунікацію. 

ЗК 4 Міжособистісна взаємодія. Здатність працювати в команді; здатність до 

ефективної міжособистісної взаємодії та координації дій з керівництвом, колегами, дітьми 

та їхніми батьками. Здатність застосовувати емоційний інтелект у професійних ситуаціях. 

ЗК 5 Інформаційно-комунікаційна. Здатність знаходити, обробляти та 

аналізувати інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань. Здатність до 

застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання 

корекційних і комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. 

ЗК 6 Креативна. Здатність генерувати нові ідеї, творчо підходити до вирішення 

професійних завдань. 

ЗК 7 Аналітична. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й 

генерування ідей у процесі аналізу та комплексного розв’язання теоретичних та 

практичних професійних питань. Здатність до когнітивної гнучкості при розв’язанні 

професійних питань теорії та практики. 

ЗК 9 Самоосвітня. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на 

розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-

професійного лідерства та успіху. 

- фахові компетентності:  
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ФК 1  Організаційна. Здатність планувати, організувати, координувати, 

контролювати та оцінювати власну професійну діяльність. Здатність до когнітивної 

гнучкості: ситуативного (негайного) вирішення проблем, врахування нових (поточних) 

умов і обставин для прийняття рішень, уміння долати стереотипне мислення. 

ФК 2 Теоретико-методологічна. Здатність до застосування знань провідних 

гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання і навчання осіб з особливими 

освітніми потребами; здатність відстоювати власні корекційно-педагогічні, навчально-

реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній діяльності. 

ФК 3 Психолого-педагогічна. Володіння базовими знаннями з педагогіки і 

психології та вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на 

різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля 

забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

ФК 4 Методична. Застосовувати базові знання і вміння для формування 

компетентностей у дітей молодшого шкільного віку. Здатність здійснювати освітній 

процес в початковій школі з урахуванням психофізичних, вікових особливостей та 

індивідуальних освітніх потреб дітей з порушеннями мовлення. 

ФК 5 Спеціально-педагогічна. Володіння базовими знаннями про педагогічні 

системи навчання, виховання і освіти дітей з різними освітніми потребами; розуміння 

сучасних підходів до вивчення, освіти, розвитку, абілітації, реабілітації і соціальної 

адаптації осіб з особливими освітніми потребами. 

ФК 6 Спеціально-методична. Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес 

з урахуванням психофізичних, вікових особливостей,  індивідуальних освітніх потреб, 

актуального стану і потенційних можливостей осіб з тяжкими порушеннями мовлення в 

спеціальних та інклюзивних закладах освіти. 

ФК 7 Медико-біологічна. Володіння базовими знаннями про вікові анатомо-

фізіологічні особливості людини в нормі та при порушеннях сенсорних і мовленнєвих 

систем; основні клінічні прояви порушень психофізичного розвитку; особливості вищої 

нервової діяльності та вищих психічних функцій осіб з порушеннями психофізичного 

розвитку; основні закономірності та механізми розвитку дитячих психічних хвороб. 

ФК 8 Психолінгвістична. Володіння знаннями про закономірності мовленнєвого 

розвитку в онтогенезі, взаємозв’язку мовлення, мислення і свідомості; розуміння 

психолінгвістичної моделі мовленнєвої діяльності. 

ФК 9 Проектувальна. Володіння вміннями планувати, організовувати і 

здійснювати корекційно-педагогічний процес у спеціальних та інклюзивних закладах 

освіти з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного та 

шкільного віку. 

ФК 12 Логодіагностична. Володіння комплексом логодіагностичних методик 

визначення рівня сформованості мовленнєвих функцій та мовленнєвої діяльності. 

Здатність продемонструвати інтегрування результатів діагностування у процесі складання 

психолого-педагогічного та логопедичного висновку. 

ФК 13 Логокорекційна. Здатність здійснювати добір методик і технологій для 

корекції психомоторного та мовленнєвого розвитку дітей з тяжкими порушеннями 

мовлення. 

– забезпечити набуття практичних навичок при формуванні фахової 

компетентності у сфері когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою дітей з 

особливими освітніми потребами на базі дошкільних закладів освіти та в Центрі 

практичної підготовки студентів “Логотренажер”. 
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3. Результати навчання за дисципліною: 

ПРН 1. Здатність продемонструвати базові знання щодо функціонування 

мовленнєворухових систем; розвитку головного мозку, локалізації мовленнєвих зон кори 

головного мозку; неврологічного забезпечення мовленнєвої діяльності, механізмів 

порушень; неврологічних основ патології мовлення. 

ПРН 3. Здатність продемонструвати знання теоретичних засад загальної та 

спеціальної педагогіки; розуміння особливостей та закономірностей розвитку різних 

категорій дітей з особливими потребами, особливостей корекційно-компенсаторної 

допомоги цим дітям. 

ПРН 4. Здатність визначити етапи, досягнення й тенденції розвитку теорії та 

практики логопедагогіки; визначити концептуальні засади та цільові настанови сучасної 

логопедагогіки, сутність корекційно-освітніх технологій роботи з дітьми з порушеннями 

мовлення.  

ПРН 10. Здатність продемонструвати на базовому рівні знання та уміння 

здійснювати вибір технологій мовленнєвого та когнітивного розвитку дітей раннього, 

дошкільного і молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами.  

ПРН 11. Здатність продемонструвати знання і розуміння анатомо-фізіологічних та 

психофізіологічних основ мовлення; уміння визначити стан сформованості мовлення у 

різні вікові періоди розвитку дитячого організму; знання і розуміння етапів розвитку 

мовленнєвої діяльності людини. 

ПРН 14. Здатність продемонструвати володіння методиками корекційної-

компенсаторної роботи вчителя-логопеда з дітьми різного віку, які мають дислалію, 

ринолалію, дизартрію, порушення голосу, ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної 

сторони мовлення, алалію, афазію, порушення писемного мовлення.  

ПРН 17. Здатність продемонструвати культуру спілкування, володіння державною 

та іноземною мовами. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 

«Спеціальна методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» 

Змістовий модуль 1. 

Теоретичні основи когнітивного розвитку дітей з ООП. 

Тема 1. Висхідні теоретичні положення 

спеціальної методики когнітивного 

розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами. 

7 2 - 2 - - 3 

Тема 2. Сенсомоторний розвиток дитини. 7 2 - 2 - - 3 

Модульний контроль 2  

Разом 16 4 - 4 - - 6 

Змістовий модуль 2. 

Спеціальна методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою дітей з ООП 
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Тема 3. Особливості когнітивного 

розвитку дитини з мовленнєвими 

порушеннями. 

7 2 - 2 - - 3 

Тема 4. Особливості когнітивного 

розвитку дитини з сенсорними 

порушеннями. 

7 2 - 2 - - 3 

Тема 5. Когнітивні методи навчання. 6 2 - 2 - - 2 

Тема 6. Авторські методики когнітивного 

розвитку дітей з ООП. 

6 

 

2 - 2 - - 2 

Тема 7. Функціональний стан 

мовленнєвого складоритму та його 

вплив на когнітивний розвиток дітей з 

ООП. Перспективи когнітивного 

розвитку дітей з ООП у контексті 

навчально-виховної  діяльності. 

6 2  2   2 

Модульний контроль 2  

Разом 34 10 - 10 - - 12 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

10       

Усього: 

«Спеціальна методика когнітивного 

розвитку із сенсомоторною складовою» 

60 14  14 - - 18 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  

Теоретичні основи когнітивного розвитку дітей з ООП 
 

Тема 1. Висхідні теоретичні положення спеціальної методики когнітивного розвитку 

дітей з особливими освітніми потребами. 

Поняття когнітивного розвитку дітей. Термінологічний апарат когнітивної 

психології та педагогіки. Людина як система, що пізнає. Когнітивна система особистості 

та її складові. Розвиток когнітивних функцій мозку.  

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, когнітивна система, 

когнітивний розвиток, сенсорні системи, сенсорний розвиток, процеси пізнання.  

Рекомендована основна література .[1, 5, 6]   

Рекомендована додаткова література [1, 2,12, 14] 
 

Тема 2. Сенсомоторний розвиток дитини.  

Сенсомоторний розвиток дитини з типовими показниками. Стадії розвитку 

інтелекту за Піаже : період сенсомоторного інтелекту – 0-2 роки (шість стадій розвитку); 

період підготовки та організації конкретних операцій (2-11 років): підперіоди 

доопераційних уявлень (2-7 років), підперіоди конкретних операцій (7-11 років); період 

формальних операцій (11-15 років). Період формальних операцій після Піаже: доповнення 

та уточнення результатів досліджень Піаже, зроблені пізніше. 

Сенсомоторний розвиток дитини з особливими освітніми потребами.  

Ключові слова: сенсорний розвиток, сенсомоторний інтелект, перцептивні, рухові 

взаємодії, вроджені рефлекси, експериментування дитини, внутрішні, розумові 

координації. 

Рекомендована основна література [2] 
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Рекомендована додаткова література [10, 12, 14] 

 

Змістовий модуль 2. Спеціальна методика когнітивного розвитку дитини із 

сенсомоторною складовою. 
 

Тема 3. Особливості когнітивного розвитку дитини із мовленнєвими порушеннями. 
Когнітивний розвиток дитини першого року життя. Когнітивний розвиток дитини 

раннього та дошкільного віку. Порівняльна характеристика розвитку психічних процесів у 

дітей дошкільного віку з типовим розвитком та з ООП (відчуття, сприймання, увага, 

пам’ять, мислення, мовлення). 

Розвиток пізнавальних психічних процесів, пов'язаних із сприйманням, 

розпізнаванням і опрацюванням, розумінням інформації. Особливості перетворення 

сенсорної інформації у знання. Інформація про себе і навколишній світ.  

Ключові слова: сенсорні порушення, інтелектуальні порушення розвитку, 

нейрофізіологічні механізми розвитку, когнітивні процеси, компенсація 

психофізіологічних порушень, перцептивне сприймання, пластичність структур головного 

мозку, сенсорна інформація, знання. 

Рекомендована основна література. [1,3,4]. 

Рекомендована додаткова література [4,5,11,15]. 
 

Тема 4. Особливості когнітивного розвитку дитини із сенсорними порушеннями. 

 

Вплив сенсорних порушень на особистісне становлення та розвиток  дитини. 

Дослідження показників реакцій мозку на слуховий, зоровий, тактильний, руховий 

стимули при сприйманні мовлення та предметів засобами енцефалографії. Об'єктивні 

показники реакцій мозку на сенсорні стимули. Інтенсивність задіяння інтелектуальних 

зусиль дитини при опрацюванні сенсорних стимулів. Специфіка компенсаторно-

корекційного впливу на розвиток дітей з порушеннями зору. Особливості сенсорного та 

інтелектуального розвитку дітей з порушеннями слуху. Взаємозв’язок когнітивного 

розвитку дітей та технологій корекції і компенсації наслідків сенсорних порушень. Шляхи 

активізації пізнавального розвитку дітей з сенсорними порушеннями. 

Ключові слова: сенсорні порушення, мовленнєвий та пізнавальний розвиток, 

читання з губ, тактильне сприймання, слухові та зорові функції. 

Рекомендована основна література. [3,4]. 

Рекомендована додаткова література [4,11,15]. 

 

Тема 5. Когнітивні методи навчання. 

Методи досліджень: порівняння, аналогій, синтезу, індукції, дедукції, класифікації, 

емпатії, прогнозування.  

Авторські методи: метод “синергія” (Т. Скрипник), методи сегментації, маркування, 

парності, тактильного контролю малюнка (К. Луцько). 

Ключові слова: методи пізнання (когнітивні методи навчання), когніція, пізнавальні 

психічні процеси, сенсорне сприймання, психічний розвиток, структурно-функціональний 

стан, міжнейронні зв’язки.  

Рекомендована основна література [4] 

Рекомендована додаткова література[4, 5,6,7, 9] 
 

Тема 6. Авторські методики когнітивного розвитку дітей з ООП. 

Розвиток домовленнєвого мислення дітей з особливими освітніми потребами. 

Комплексний сенсорний розвиток дітей раннього та дошкільного віку. 

Рекомендована основна література [5] 
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Рекомендована додаткова література [7, 8, 9,11,15]. 
 

Тема 7. Функціональний стан мовленнєвого складоритму та його вплив на 

когнітивний розвиток дітей з ООП. Перспективи когнітивного розвитку дітей з ООП 

у контексті навчально-виховної діяльності. 

 

Взаємозв’язок когнітивного розвитку дитини та мовлення. Функціональний стан 

складоритму у досвіді дитини та його проєкція на розвиток пам’яті, мисленнєвої 

діяльності, удосконалення фонетико-фонематичного слуху, формування звуковимови, 

засвоєння лексики, граматичних конструкцій. Особливості сприймання мовлення на 

основі складоритму. 

Рекомендована основна література [5] 

Рекомендована додаткова література [7, 8, 9,11,15]. 
 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів з модуля «Спеціальна 

методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» 

Вид діяльності студента 
М

ак
си

м
ал

ь
н

а 
к
-

ст
ь
 б

ал
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 

Модуль 1 Модуль 2 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Відвідування лекцій 1 2 2 5 5 

Відвідування практичних занять 1 2 2 5 5 

Робота на практичному занятті 10 2 20 5 50 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 2 10 5 25 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Разом - 59 - 110 

Максимальна кількість балів: 169 

Розрахунок коефіцієнта:k=169/100=1,69 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Змістовий модуль 1. 

Теоретичні основи когнітивного розвитку дітей з ООП 

Тема 1. Висхідні теоретичні положення спеціальної методики когнітивного 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами (3 год.). 

Завдання: скласти портфоліо, у якому розкрити поняття когнітивного розвитку 

дитини з ООП, зазначити доцільність (або недоцільність) спрямованості навчального 

процесу на когнітивний розвиток дитини; розробити глосарій дисципліни, розробити 

фрагмент міжпредметних зв’язків з когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою 

для дітей з ООП (порушення на вибір студента). 

Форма подання: портфоліо з розкриттям поняття когнітивного розвитку, з 

розробкою глосарію та фрагментом міжпредметних зв’язків, спрямованих на когнітивний 

розвиток дитини з ООП (між якими предметами може бути зв’язок у розвитку певної 

складової когнітивного розвитку – сприймання, пам’яті, мислення тощо). 

Критерії оцінювання: 
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(портфоліо) 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Позиція автора Виклад позиції дає 

чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції автора щодо 

теми есе. 

Виступ дає чітке 

розуміння позиції автора 

з даної теми есе. 

Виклад думок 

присутній, але не 

дає розуміння 

позиції автора. 

 

Виклад позиції автора 

відсутній. 

 

Розкриття теми Творчо розкрито тему 

та викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

Викладено деякі 

моменти для 

обговорення. 

 

Не розкрито тему. 

 

Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у 

логічному порядку, 

що надає цікавості та 

полегшує 

спостереження за 

авторським 

"баченням". 

 

Аргументи надаються у 

досить логічному 

порядку, що дозволяє 

досить легко 

прослідкувати 

авторський хід думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно. 

Багато деталей або 

аргументів наведено в 

неочікуваному або 

нелогічному порядку. 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно  

викласти зазначений 

зміст. 

Студент/ка точно 

викладає більшу 

частину матеріалу, 

але має деякі 

неточності. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо викладу 

матеріалу. 

 

Граматика та 

орфографія 
Студент/ка не 

допускає помилок в 

граматиці чи 

правописі. 

 

Студент/ка робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 

3-4 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 

більше 4 помилок в 

граматиці чи правописі. 

Всього 5 балів 

 

 
Тема 2.Сенсомоторний розвиток дитини (3 год.).  

Завдання: Розкрити особливості сенсомоторного розвитку дитини (порівняльний 

аспект типового та порушеного розвитку). Прокоментувати отримані дані. Виділити 

пріоритетні, на думку студента, методи і методики (у тому числі і авторські), спрямовані 

на когнітивний розвиток дітей з ООП, розкрити доцільність раннього сенсомоторного 

розвитку дитини і його короткий зміст.  

Висловити обґрунтовану думку щодо доцільності (недоцільності) курсу 

“Когнітивний розвиток дитини з сенсомоторною складовою”. 

Форма подання: результати подаються у вигляді есе. 
 

Критерії оцінювання: 

(есе) 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Позиція автора Виклад позиції дає 

чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції автора щодо 

теми есе. 

Виступ дає чітке 

розуміння позиції автора 

з даної теми есе. 

Виклад думок 

присутній, але не 

дає розуміння 

позиції автора. 

 

Виклад позиції автора 

відсутній. 

 

Розкриття теми Творчо розкрито тему Розкрито тему та В есе викладено В есе не розкрито тему. 
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та викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

деякі моменти для 

обговорення. 

 

 

Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у 

логічному порядку, 

що надає цікавості та 

полегшує 

спостереження за 

авторським 

"баченням". 

 

Аргументи надаються у 

досить логічному 

порядку, що дозволяє 

досить легко 

прослідкувати 

авторський хід думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача 

та робить есе 

трохи заплутаним. 

Багато деталей або 

аргументів наведено в 

неочікуваному або 

нелогічному порядку, 

що відволікає читача та 

робить есе дуже 

заплутаним. 

 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 

 

Граматика та 

орфографія 
Студент/ка не 

допускає помилок в 

граматиці чи 

правописі. 

 

Студент/ка робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 

3-4 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 

більше 4 помилок в 

граматиці чи правописі. 

Всього 5 балів 

 
 

 
Змістовий модуль 2. Спеціальна методика когнітивного розвитку дитини із 

сенсомоторною складовою. 
 

Тема 3. Особливості когнітивного розвитку дитини із мовленнєвими 

порушеннями (3 год.). 

Завдання: розробити фрагмент методики, спрямованої на когнітивний і 

мовленнєвий розвиток дитини з ООП (порушення, притаманне дитині, тема, вік дитини – 

на вибір студента), врахувавши особливості когнітивного розвитку дитини з типовими 

показниками та дитини з ООП.  

Форма подання: у вигляді файлу Word з текстовим та дидактичним матеріалом. 

Критерії оцінювання:  

(фрагмент методики) 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Методичні 

матеріали 

Всі матеріали  

підібрані методично 

правильно та 

креативно, відповідно 

до віку та порушення 

дитини. 

 

Більшість матеріалів 

підібрані методично 

правильно та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення дитини. 

 

Більшість 

представлених 

матеріалів 

методично 

правильно 

оформлені, але не 

має чіткості у 

викладі методики. 

Методичні матеріали  

підібрані неправильно 

та представлені із 

значною кількістю 

помилок. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Оформлення Методика викладена  

методично правильно 

та з використанням 

сучасних даних щодо 

формування 

психічних процесів у 

Методика викладена  

методично правильно, 

але недостатньо повно. 

 

Зміст дещо 

поверхово 

викладений. 

Дещо порушено 

логіку викладу та 

взаємозв’язки у 

Поверхово викладений 

зміст. 
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дітей. формуванні 

психічних 

процесів. 

Бали 2 1,5 1 0 

Лексика та 

грамотність 

 

Використовує 

методику відповідно 

до теми та віку дітей. 

Автор не допускає 

помилок у граматиці 

чи правописі. 

Використовує відповідну 

методику, однак 

присутні поодинокі 

помилки в підборі  

матеріалу для завдань. 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Не завжди 

використовує 

адекватну 

методику; 

присутні помилки 

в підборі 

матеріалу для 

завдань. Автор 

робить 3-4 

помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Використовує 

некоректну методику. 

Автор робить більше 4 

помилок в граматиці чи 

правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

 
Тема 4. Особливості когнітивного розвитку дитини із сенсорними порушеннями (3 

год.). 

Завдання: проаналізувати розділи, присвячені сенсорним порушенням з 

навчального посібника «Спеціальна педагогіка» (за ред. О. Мартинчук): дати 

характеристику перебігу когнітивних процесів у дітей з порушеннями зору та слуху, 

розкрити специфіку компенсаторно-корекційного впливу на когнітивний розвиток дітей з 

порушеннями зору та слуху, назвати особливості сенсорного та інтелектуального розвитку 

дітей з порушеннями зору і слуху.   

Форма подання: у вигляді файлу Word. 

Критерії оцінювання: 

(аналіз літературного джерела) 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

розділів, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти розділів. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

розділів. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти 

розділів. 

Розкриття 

теми 

Творчо розкрито тему 

та викладено основні 

моменти обраної 

теми. 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти. 

 

В тезах викладено 

деякі моменти. 

 

В тезах не розкрито 

тему. 

 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти у 

розділах та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

певного порушення. 

Студент/ка точно 

знаходить основні факти 

та дає обґрунтоване 

пояснення, чому ці 

факти стосуються 

певного порушення. 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів у розділах. 

Узагальненн

я 

Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення з 

обраної теми. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у розділах. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину змісту 

розділів, але 

демонструє певне 

нерозуміння 

матеріалу. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення матеріалу 

розділів. 

 

Граматика 

та 

орфографія 

Автор не допускає 

помилок в граматиці 

чи правописі, які 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі, які 

Автор робить 3-4 

помилки в 

граматиці чи 

Автор робить більше 4 

помилок в граматиці чи 

правописі, які 
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відволікають читача 

від змісту. 

 

відволікають читача від 

змісту. 

 

 

правописі, які 

відволікають 

читача від змісту. 

відволікають читача від 

змісту. 

Всього 5 балів 

 

Тема 5. Когнітивні методики навчання (2 год.). 

Завдання: розробити коротку методику, спрямовану на когнітивний розвиток 

дитини з ООП (порушення на вибір студента). 

Форма подання: у вигляді файлу Word. 

Критерії оцінювання:  

(коротка методика) 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Методичні 

матеріали 

Всі матеріали  

підібрані методично 

правильно та 

креативно, відповідно 

до віку та порушення 

дитини . 

 

Більшість матеріалів 

підібрані методично 

правильно та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення дитини. 

 

Більшість 

представлених 

матеріалів були 

методично 

правильно 

оформлені, але не 

було чіткості у 

викладі методики. 

Методичні матеріали  

підібрані неправильно 

та представлені із 

значною кількістю 

помилок. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Оформлення Методика викладена  

методично правильно 

та із використанням 

сучасних даних щодо 

формування 

когнітивних процесів 

у дітей. 

Методика викладена  

методично правильно, 

але недостатньо повно. 

 

Зміст дещо 

поверхово 

викладений. 

Дещо порушено 

логіку викладу та 

взаємозв’язки у 

формуванні 

когнітивних 

процесів. 

Поверхово викладений 

зміст. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Лексика та 

грамотність 

 

Автор не допускає 

помилок в граматиці 

чи правописі. 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Автор робить 3-4 

помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Автор робить більше 4 

помилок в граматиці чи 

правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 6. Авторські методики когнітивного розвитку дітей з ООП  

(2 год.). 

Завдання: розкрити розуміння основних авторських методик навчання; дати 

короткі характеристики авторських методик, спрямованих на когнітивний розвиток 

дитини з ООП, виділити пріоритетні методики, які хотілось би використати у практичній 

роботі. 

Форма подання: у вигляді файлу Word або презентації. 

Критерії оцінювання:  

(презентація методики/технології/гри) 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 
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Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Розкриття 

змісту 

Творчо та креативно 

розкрито зміст та 

структуру 

методики/технології/ 

когнітивного 

розвитку 

 

В повному обсязі 

розкрито зміст та 

структуру методики 

когнітивного розвитку 

Зміст та структуру  

методики/технології/ 

когнітивного 

розвитку розкрито не 

в повному обсязі. 

 

Не розкрито зміст і 

структуру 

методики/технології/  

 

Бали 2 1,5 1 0,5 

Етапи 

проведення  

Проведення 

методики/технології/ 

когнітивного 

розвитку перелічено у 

необхідному порядку 

покроково. Кожен 

крок пронумеровано і 

подано у вигляді 

окремого завдання.  

Проведення 

методики/технології/ко

гнітивного розвитку  

перераховано в 

логічному порядку, але 

кожен крок не 

пронумеровано та/або 

не оформлено 

окремими завданнями.  

Етапи проведення 

методики/технології/к

огнітивного розвитку  

перераховано, але їх 

розміщено не в 

логічному порядку.  

Опис проведення 

методики/технології/ 

когнітивного розвитку 

не містить точного 

переліку етапів.  

 

Бали 2 1,5 1 0,5 

Матеріали Всі матеріали та 

обладнання чітко та 

точно описані. 

 

Майже всі матеріали та 

обладнання чітко і 

точно описані. 

 

Більшість матеріалів 

та обладнання точно 

описані. 

 

Багато матеріалів 

описано неточно АБО 

взагалі не описано. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

 

Всього 5 балів 

 

Тема 7. Функціональний  стан мовленнєвого складоритму  та його вплив на 

когнітивний розвиток дітей з ООП.  Перспективи  когнітивного розвитку дітей з 

ООП в контексті  навчально-виховної  діяльності (2 год.). 

 

Завдання: проаналізувати статтю Н. Бабич, К. Луцько, О. Таран «Системне 

дослідження особливостей засвоєння складоритму дітьми з порушеннями мовлення» 

(2017): розкрити взаємозв’язок когнітивного розвитку дитини та мовлення, оволодіння 

яким здійснюється на основі складоритму; охарактеризувати взаємозв’язок когнітивного 

розвитку дитини та мовлення; функціональний стан складоритму у досвіді дитини та його 

проєкція на розвиток пам’яті, мисленнєвої діяльності, удосконалення фонетико-

фонематичного слуху, формування звуковимови, засвоєння лексики, граматичних 

конструкцій; особливості сприймання мовлення на основі складоритму. 

Форма подання: у вигляді файлу Word. 

Критерії оцінювання: 

(тези, аналіз статті)  

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

статті, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти статті. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

статті. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти статті. 

Розкриття 

теми 

Творчо розкрито тему 

та викладено основні 

моменти обраної 

теми. 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти. 

 

В тезах викладено 

деякі моменти. 

 

В тезах не розкрито 

тему. 

 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти у 

статті та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

Студент/ка точно 

знаходить основні факти 

та дає обґрунтоване 

пояснення, чому ці 

факти стосуються 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів у статті. 
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певного аспекту. певного аспекту 

Узагальненн

я 

Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення з 

обраної теми. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 

 

Граматика 

та 

орфографія 

Автор не допускає 

помилок в граматиці 

чи правописі, які 

відволікають читача 

від змісту. 

 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі, які 

відволікають читача від 

змісту. 

 

 

Автор робить 3-4 

помилки в 

граматиці чи 

правописі, які 

відволікають 

читача від змісту. 

Автор робить більше 4 

помилок в граматиці чи 

правописі, які 

відволікають читача від 

змісту. 

Всього 5 балів 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

№ МКР 
Форма проведення Критерії оцінювання Кількість балів 

МКР 1 
Письмова форма; 

Перше завдання: 

репродуктивно-

теоретичне; 

Друге: аналітичне 

1. Здатність продемонструвати 

знання і розуміння теоретичного 

матеріалу 

10 балів 

2. Здатність продемонструвати 

аналітичне мислення 

10 балів 

3.Здатність продемонструвати 

високий рівень грамотності 

писемного мовлення 

5 балів 

МКР 2 
Письмова форма; 

Перше завдання: 

аналітичне; друге 

завдання: творче. 

1.Здатність продемонструвати 

знання змісту модуля, власне 

розуміння комплексного підходу 

до когнітивного розвитку дітей з 

ООП із сенсомоторною складовою 

10 балів 

2.Здатність проявити критичне 

мислення в оцінці ефективності 

методів і методик когнітивного 

розвитку дитини із сенсомоторною 

складовою. 

Здатність розробити зміст заняття 

із сенсомоторного розвитку дитини 

(у системі міжпредметних 

зв’язків). 

10 балів 

3.Грамотність 5 балів 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Письмова. 

Критерії оцінювання завдань 

За перше завдання (репродуктивного характеру) – max 10 балів за правильну 

відповідь, яка демонструє знання і розуміння теоретичного матеріалу. 

За друге завдання (аналітичне) – max 10 балів за правильну, розгорнуту відповідь, з 

наявним аналізом та аргументацією власної позиції щодо змісту питання. 

За третє завдання (практичне) – max 20 балів за правильну, розгорнуту відповідь, 

яка на достатньо високому рівні презентує сформованість у студента професійних 

компетентностей у сфері навчання, виховання і розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
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Питання репродуктивного і аналітичного характеру 

1. Розкрити поняття когнітивного розвитку дітей. Охарактеризувати термінологічний 

апарат когнітивної психології та педагогіки.  

2. Охарактеризувати когнітивну систему особистості, її складові та когнітивні функції 

мозку. 

3. Дати характеристику сенсомоторного розвитку дитини з нормотиповими 

показниками. Означити стадії розвитку інтелекту за Піаже. 

4. Охарактеризувати сенсомоторний розвиток дитини з особливими освітніми 

потребами. 

5. Розкрити поняття сенсомоторного інтелекту. 

6. Охарактеризувати когнітивний розвиток дитини першого року життя.  

7. Охарактеризувати когнітивний розвиток дитини раннього віку. 

8. Охарактеризувати когнітивний розвиток дитини дошкільного віку. 

9. Порівняти характеристики розвитку психічних процесів у дітей дошкільного віку з 

типовим розвитком та з ООП (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, мислення, 

мовлення). 

10. Дати характеристику розвитку пізнавальних психічних процесів, пов'язаних зі 

сприйманням і переробкою інформації. 

11. Розкрити особливості перетворення сенсорної інформації у знання (інформації про 

себе і навколишній світ). 

12. Розкрити вплив сенсорних порушень на особистісне становлення та розвиток 

дитини із сенсорними порушеннями.  

13. Розкрити специфіку компенсаторно-корекційного впливу на розвиток дітей з 

порушеннями зору. 

14. Розкрити особливості сенсорного та інтелектуального розвитку дітей з 

порушеннями слуху.  

15. Розкрити взаємозв’язок когнітивного розвитку дітей та технологій корекції і 

компенсації наслідків сенсорних порушень.  

16. Охарактеризувати шляхи активізації пізнавального розвитку дітей з сенсорними 

порушеннями. 

17. Охарактеризувати методи формування когнітивних процесів у дітей з ООП, 

авторські методи: метод “синергія” (Т.В. Скрипник). 

18. Охарактеризувати методи сегментації, маркування, парності, тактильного 

контролю малюнка (К.В. Луцько). 

19. Охарактеризувати розвиток домовленнєвого мислення дітей з особливими 

освітніми потребами.  

20. Порівняти показники комплексного сенсорного розвитку дітей раннього та 

дошкільного віку. 

21. Охарактеризувати практику розвитку у дітей раннього віку з ООП домовленнєвого 

мислення (на основі діючих навчальних програм). 

22. Охарактеризувати практику розвитку у дітей молодшого дошкільного віку з ООП 

домовленнєвого мислення (на основі діючих навчальних програм). 

23. Охарактеризувати практику розвитку у дітей середнього дошкільного віку з ООП 

домовленнєвого мислення (на основі діючих навчальних програм). 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 
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A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) 

в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 
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7. Навчально-методична карта з дисципліни «Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсомоторною 

складовою» змістового модуля «Спеціальна методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» 

Разом: 60 год., лекції – 14 год., практичні заняття – 14 год., модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 18 год., семестровий контроль – 10 год. 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II 

Назва 

модуля 

Теоретичні основи когнітивного розвитку дітей 

з ООП 

Спеціальна методика когнітивного розвитку дитини із сенсомоторною 

складовою 

Кіл. балів 

за модуль 

59 балів 110 балів 

Теми 1 2 3 4 5 6-7 

 

Теми 

лекцій 

Висхідні теоретичні 

положення спеціальної 

методики когнітивного 

розвитку дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

(1 б.) 

Сенсомоторний 

розвиток дитини 

 (1 б.) 

Особливості 

когнітивного 

розвитку дитини із 

мовленнєвими 

порушеннями 
 (1 б.) 

Особливості 

когнітивного 

розвитку дитини 

із сенсорними 

порушеннями 
 

Когнітивні 

методи 

навчання (1 б.) 

Авторські методики 

когнітивного 

розвитку дітей з ООП 

(1 б.) 

Теми практ. 

занять 

Висхідні теоретичні 

положення спеціальної 

методики когнітивного 

розвитку дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

(1 б.) 

Сенсомоторний 

розвиток дитини 

 (1 б.) 

Особливості 

когнітивного 

розвитку дитини із 

мовленнєвими 

порушеннями 
 (1 б.) 

Особливості 

когнітивного 

розвитку дитини 

із сенсорними 

порушеннями 

 (1 б.) 
 

Когнітивні 

методи 

навчання (1 б.) 

Авторські методики 

когнітивного 

розвитку дітей з ООП 

(1 б.) 

Робота на практ. 

зан. 
10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 

Самост. 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 10 балів 

Види 

пот.конт 

Модульна контрольна робота 1 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 

(25 балів) 

Всього: 169 бал. K=169/100=1,69



8. Рекомендовані джерела 

Рекомендована основна література . 

1. Анохин П.К. Системные механизмы высшей нервной деятельности. Избранные труды. 

М.: Медицина, 1974. 138 с. 

2. Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. М., 1990. 182 с. 

3. Выготский Л.С. Психология и учение о локализации психических функций.  Собр. соч. 

в 6 том. Т.2. М.: Педагогика, 1982. С.350-356. 

4. Яковлева С.Д. Фізіологічні аспекти відхилень у розвитку дітей з сенсорними 

деприваціями. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць К-ПНУ імені 

Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2013. Випуск 

20.  

5. Когнітивний розвиток. Режим доступу: 

https://stud.com.ua/89353/psihologiya/kognitivniy_rozvitok 

6. Ранній розвиток дитини – право кожного: збірник матеріалів Всеукраїнського форуму 

(м. Київ, 20 квітня 2019 р.) / Міністерство освіти і науки України, Національний 

еколого-натуралістичний центр. К.: НЕНЦ, 2019. - 123 с. 

Додаткова: 

1. Анохин П.К. Идеи и факты в разработке теории функциональных систем. 

Психологический журнал. 1984. Т.5. 

2. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М., 1966. 

245 с. 

3. Бєлова О.Б. Детермінація когнітивного та емоційного компонентів мовлення у дітей 

старшого дошкільного віку. Вісник Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка. № 1 (339). 2021. С. 170-182. 

4. Выготский Л.С. Проблемы дефектологи. М.: Просвещение, 1995. 527 с. 

5. Двіжона В. Особливості моторного та когнітивного розвитку дітей дошкільного віку з 

моторною алалією. Педагогічні науки : наук. журн. 2019. Вип. 74. С. 12-16. 

6. Рубинштейн С.Л. Проблемы психологии восприятия. Исслед. по психологи восприятия. 

М.; Л., 1948. 

7. Катаева А.А. Сенсорное развитие и сенсорное воспитание аномальных детей 

дошкольного возраста: автореф. дис. док. пед. наук. М., 1977. 

8. Луцько К.В. Сучасні тенденції підвищення якості формування мовлення у глухих учнів 

початкових класів (експериментальне дослідження). Науковий часопис НПУ імені 

М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія: зб. наук. праць. 

2012. № 22. С.156-159.  

9. Луцько К.В. Технології інтелектуального розвитку обдарованої дитини з особливими 

потребами в системі сучасної спеціальної освіти. Обдаровані діти – інтелектуальний 

потенціал держави: матеріали 7 Міжнародної науково-практичної конференції (16-20 

вересня 2014 р.), С. 295-302. 

10. Луцько К.В. Основні закономірності формування умінь та навичок сприймання 

усного мовлення у дітей з вадами слуху. Науковий часопис НПУ імені 

М.П. Драгоманова, серія 19, Корекційна педагогіка та психологія. 2010. Вип.15. 

11. Мартинчук О.В. Підготовка фахівців зі спеціальної освіти до професійної 

діяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища : монографія. К.: Вид-во 

учбової літератури, 2018. 420 с. 

12. Нацевич Є.П. Вивчення особливостей сенсорного розвитку дітей з особливими 

потребами. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна 

педагогіка та психологія: зб. наук. праць.  2014. Вип.28. С. 152-159.  

13. Ньюкомб Н. Развитие личности ребёнка. 2002. С. 494–499.  

https://stud.com.ua/89353/psihologiya/kognitivniy_rozvitok


 

14. Пиаже Ж. Психология интеллекта: Изб. произв. М., 1969. 

15. Перепада О. особливості когнітивних порушень у дітей з ГРДУ та дислексією. 

Вісник національного університету оборони України. 2020. 2 (56). С. 88-95. 

16. Подгорна В.В., Кавиліна Г.К., Герега С.О. Загальні стратегії підтримки дітей з 

порушеннями зору в умовах інклюзивного освітнього середовища. Педагогічні науки: 

реалії та перспективи. 2019. Вип. 72. С. 125-129. 

17. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития 

(олигофренопедагогика): Уч. пособ. для студ. Вузов / Пузанов Б., Коняева Н., 

Горский Б. и др.; под ред. Б. Пузанова. М.: Академия, 2000. 272с.  

18. Стандартизація навчання школярів з порушеннями когнітивного розвитку : навч.-

метод. посібник / О.О. Бабяк, Н.І. Баташева., А.Л. Душка, І.В. Недозим, О.В. Орлов, 

Л.І. Прохоренко; за ред. В.В. Засенка, Л.І. Прохоренко. Київ: Наша друкарня, 2019. 332 

с. 

19. Трикоз С.В. Сенсорне виховання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю.  

Київ.: Тов «Колофон», 2013. 

 

Сайти для самоосвіти: 

1. Библиотека мозга. Режим доступу: https://elementy.ru/nauchno-

populyarnaya_biblioteka/431901/Biblioteka_mozga 

2. Когнітивне научіння як складова компенсаторно-корекційних технологій навчального 

процесу у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами Mario de Vicente. Режим 

доступу: blog.cognifit.com/ru/ermua/ 

3. Психологія научіння та психологічні проблеми навчання. Сайт: Освіта.ua. Режим 

доступу: https://osvita.ua/school/method/psychology/1665/ 

4. Колірна гонка: аркадна гоночна гра для тренування часу реакції, моніторингу, 

когнітивної гнучкості та оцінки. Режим доступу: https://blog.cognifit.com/ru/color-rush/ 

5. Про створення цифрових рішень для людей с порушеннями слуху. Режим доступу: 

https://blog.cognifit.com/ru/sonova-partnership/ 

 

Ресурс для неформальної та інформальної освіти: 
1. Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель? Освітня платформа Prometheus. 

Режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:TeachersCollegeX+EDSCI1x+2019_T2/about  
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ДОДАТОК 

  



 

Практичні заняття 

Змістовий модуль 1.  

Теоретичні основи когнітивного розвитку дітей з ООП 
 

Практичне заняття 1.  

Висхідні теоретичні положення спеціальної методики когнітивного розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами. 

 

Завдання для підготовки до практичного заняття: 

 оволодіти понятійно-категоріальним апаратом дисципліни; 

 прочитати і осмислити подані тези; 

 провести теоретичне і практичне (по можливості) дослідження; 

 узагальнити теоретичні і практичні дані. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді есе з викладом 

власного розуміння змісту когнітивного розвитку дітей з ООП. 

Критерії оцінювання: 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою 

та точною, але не 

ретельно підібраною. 

Інформація має кілька 

неточностей АБО не є 

чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використанн

я фактів  

Кожна основна думка 

добре підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами, прикладами. 

 

Кожна основна думка   

адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами,  

прикладами. 

 

Кожна основна думка  

підтверджена 

фактами або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них є сумнівною. 

Кожна думка не є 

підтвердженою. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументаці

я 

Усі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані .  

 

Більшість аргументів 

чітко та логічно 

пов’язані  з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

слухачів. 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну лексику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 



 

 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні, 

бере активну участь в 

усіх видах діяльності 

на занятті 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та  

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Практичне заняття 2. 

Сенсомоторний розвиток дитини. 

 

Завдання для підготовки до практичного заняття: 

 виписати і засвоїти термінологічний апарат відповідно до теми; 

 знайти у літературі дані про кількість дій у сюжетно-рольовій грі дітей з 

типовим розвитком і дітей особливими освітніми потребами; 

 здійснити спостереження за ходом сюжетно-рольової гри дитини; 

 указати вікові періоди (або “вікна”) в теорії Ж. Піаже про сенсомоторний 

розвиток дитини, у які доцільно вставляти роботу з розвитку сюжетно-рольової гри у 

дітей з ООП та типовим розвитком; 

 розробити конспект заняття з розвитку мовлення (тема на вибір) з 

обов’язковим розвитком сприймання (однієї сенсорної системи чи сенсорних систем на 

вибір). 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді конспекту у файлі 

Word. 

Критерії оцінювання: 

(конспект заняття) 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Методичні 

матеріали 

Всі матеріали для 

заняття підібрані 

методично правильно 

та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення дитини 

 

Більшість матеріалів для 

заняття підібрані 

методично правильно та 

креативно, відповідно до 

віку та порушення 

дитини . 

 

Більшість 

представлених 

матеріалів 

методично 

правильно 

оформлені, але не 

ретельно 

підібрано матеріал 

для заняття. 

Методичні матеріали 

для заняття підібрані 

неправильно та 

представлені із 

значною кількістю 

помилок.. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Оформлення План-конспект 

заняття оформлено 

методично правильно 

та із використанням 

сучасних наочних 

матеріалів, які 

План-конспект заняття 

оформлено методично 

правильно та із 

використанням доречних 

наочних матеріалів. 

Дотримано структуру 

План-конспект 

заняття 

оформлено з 

помилками. 

Використані 

наочні матеріали 

План-конспект заняття 

не відповідає темі і 

меті заняття. Порушено 

структуру заняття. 

 



 

відповідають темі та 

меті заняття. 

Дотримано структуру 

заняття. 

заняття. не завжди 

відповідають темі 

і змісту заняття 

Дещо порушено 

структуру заняття. 

Бали 2 1,5 1 0 

Лексика та 

грамотність 

 

Використовує 

лексику відповідно до 

теми та віку дітей. 

Автор не допускає 

помилок в граматиці 

чи правописі. 

Використовує відповідну 

лексику, однак присутні 

поодинокі помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Не завжди 

використовує 

відповідну 

лексику, присутні 

помилки в підборі 

лексичного 

матеріалу для 

завдань. Автор 

робить 3-4 

помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Використовує 

некоректну лексику. 

Автор робить більше 4 

помилок в граматиці чи 

правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1бал 

Всього 11 балів 

 

Змістовий модуль 2.  

Спеціальна методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою дітей з 

ООП. 
 

Практичне заняття 3. 

Особливості когнітивного розвитку дитини із мовленнєвими порушеннями. 

Завдання для підготовки до практичного заняття:  

 проаналізувати закономірності когнітивного розвитку дитини у віці 

немовляти та у дошкільному віці;  

 розробити фрагмент міжпредметних зв’язків когнітивного розвитку із 

сенсомоторною складовою для дітей з ООП (порушення на вибір студента). 

 розробити фрагмент методики, спрямованої на когнітивний розвиток дитини 

з ООП і розвиток розповідного мовлення (порушення, притаманне дитині, тема розповіді, 

вік дитини – на вибір студента). Наприклад, розвиток слухо-зорового сприймання на 



 

матеріалі розповіді педагога; або: “легке” слухо-зорове сприймання короткого фрагменту 

розповіді, запам’ятання та його відтворення з пам’яті або: активізація моторики 

артикуляційного апарату в процесі одночасного промовляння “легкого” тексту, його 

запам’ятання та творче (або точне відтворення) тощо. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді короткої презентації 

матеріалів з обраного питання. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

 

Інформація Вся представлена 

інформація в доповіді 

чітка, точна та 

ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, була 

чіткою та точною, але 

не була ретельно 

підібраною. 

Інформація мала 

кілька неточностей 

АБО не була чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використанн

я фактів та 

статистични

х даних 

Кожна основна думка 

була добре 

підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

була адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

була підтверджена 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Кожна думка не була 

підтверджена. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументаці

я 

Усі аргументи були 

чітко пов’язані з 

ідеєю та логічно 

організовані .  

 

Більшість аргументів 

були чітко та логічно 

пов’язані  з ідеєю. 

 

Всі аргументи були 

чітко пов’язані з 

ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не були 

чітко пов’язані з 

ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

слухачів. 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну лекскику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 



 

видах діяльності на 

занятті 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

Практичне заняття 4. 

Особливості когнітивного розвитку дитини із сенсорними порушеннями. 

Завдання для підготовки до практичного заняття:  

 охарактеризувати, які сенсорні канали у обох категорій дітей забезпечують їх 

когнітивний розвиток; 

 розкрити роль провідних сенсорних каналів при когнітивному і мовленнєвому 

розвитку дітей з сенсорними порушеннями; 

 розкрити, у яких умовах навчання сенсорна інформація перетворюється у 

знання; що є основою формування у дитини механізмів пізнання; 

 вивести психологічні особливості поведінки героїв з порушеннями слуху і зору 

у фільмах «Плем’я» та “Поводир”. Які фрагменти справили глибокий емоційний вплив у 

процесі перегляду фільмів (Фільми (або їх фрагменти) переглянути у домашніх умовах). 

Форма подання: файл Word з текстом у вигляді характеристики перебігу 

когнітивних процесів у дітей з порушеннями зору та слуху при оволодінні мовленням. 

Критерії оцінювання: 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою 

та точною, але не 

ретельно підібраною. 

Інформація має кілька 

неточностей АБО не є 

чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використанн

я фактів  

Кожна основна думка 

добре підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами, прикладами. 

 

Кожна основна думка   

адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами,  

прикладами. 

 

Кожна основна думка  

підтверджена 

фактами або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них є сумнівною. 

Кожна думка не є 

підтвердженою. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументаці

я 

Усі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані .  

 

Більшість аргументів 

чітко та логічно 

пов’язані  з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну лексику. 



 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

слухачів. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні, 

бере активну участь в 

усіх видах діяльності 

на занятті 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та  

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

Практичне заняття 5. 

Когнітивні методи навчання. 

Завдання для підготовки до практичного заняття:  

 Визначити, що таке егоцентричне мовлення? Хто перший відкрив феномен 

егоцентричного мовлення? Розкрити розуміння Л. Виготським егоцентричного мовлення, 

його природи (появи) і функцій? З чого зароджуєтьсмя внутрішнє мовлення? Яке значення 

має внутрішнє мовлення для розвитку дитини? Які педагогічні умови (методи) здатні 

забезпечити розвиток егоцентричного мовлення? У чому полягає специфіка когнітивних 

методів навчання при формуванні мовлення у дітей з ООП. Чим відрізняються когнітивні 

методи навчання від загальновідомих? Виявити на основі теорії Піаже “вікна”, які 

орієнтують, у який час, які методи є найбільш доцільними у роботі з дітьми; 

 Підготувати конспект заняття на когнітивний і мовленнєвий розвиток дітей 

із застосуванням чітко названих і реалізованих методів навчання. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді розробки заняття 

(його основної частини). 

Критерії оцінювання: 

(розробка заняття) 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

 

Методичні 

матеріали 

Всі матеріали для 

заняття підібрані 

методично правильно 

та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення дитини. 

 

Більшість матеріалів 

для заняття підібрані 

методично правильно 

та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення дитини. 

 

Більшість 

представлених 

матеріалів методично 

правильно 

оформлені, але не 

ретельно підібрано 

матеріал для заняття. 

Методичні матеріали 

для заняття підібрані 

неправильно та 

представлені зі 

значною кількістю 

помилок. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Оформлення План-конспект 

заняття оформлено 

методично правильно 

та із використанням 

сучасних наочних 

матеріалів, які 

План-конспект заняття 

оформлено методично 

правильно та із 

використанням 

доречних наочних 

матеріалів. 

План-конспект 

заняття оформлено з 

помилками. 

Використані наочні 

матеріали не завжди 

відповідають темі і 

План-конспект 

заняття не відповідає 

темі і меті заняття. 

Порушено структуру 

заняття. 

 



 

відповідають темі та 

меті заняття. 

Дотримано структуру 

заняття. 

Дотримано структуру 

заняття. 

змісту заняття 

Дещо порушено 

структуру заняття. 

Бали 2 1,5 1 0 

Лексика та 

грамотність 

 

Використовує 

лексику відповідно до 

теми та віку дітей. 

Автор не допускає 

помилок в граматиці 

чи правописі. 

Використовує 

відповідну лексику, 

однак присутні 

поодинокі помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці 

чи правописі. 

Не завжди 

використовує 

відповідну лексику, 

присутні помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для 

завдань. Автор 

робить 3-4 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Використовує 

некоректну лексику. 

Автор робить більше 

4 помилок в граматиці 

чи правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

методичну 

підготовленість на 

високому рівні та 

ефективно її 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент 

демонструє професій

ність під час 

проведення елементів 

заняття. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

методичну 

підготовленість на 

достатньому рівні та 

добре її презентує, 

активний на занятті. 

Студент 

демонструє достатню 

професійність під час 

проведення елементів 

заняття. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці 

проведення заняття, 

достатньо активний 

на занятті. 

Студент робить 

помилки під час 

проведення елементів 

заняття. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 
Практичне заняття 6. 

Авторські методики когнітивного розвитку дітей з ООП. 

Завдання для підготовки до практичного заняття:  

 з’ясувати значення розвитку домовленнєвого мислення у дітей з особливими 

освітніми потребами, визначити можливості комплексного сенсорного розвитку дітей 

раннього та дошкільного віку на основі використання авторських методик навчання; 

 розробити конспекти (повні) занять з розвитку мовлення (опис, міркування) на 

основі авторських методик (метод “синергія” (Т.В.Скрипник), методи сегментації, 

маркування, парності, тактильного контролю малюнка (К.В.Луцько).  

Форма подання результату: результати подаються у вигляді розробки конспекту 

заняття. 

Критерії оцінювання: 

(розробка конспекту заняття) 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

 

Методичні 

матеріали 

Всі матеріали для 

заняття підібрані 

методично правильно 

Більшість матеріалів 

для заняття підібрані 

методично правильно 

Більшість 

представлених 

матеріалів методично 

Методичні матеріали 

для заняття підібрані 

неправильно та 



 

та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення у дитини.  

 

та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення у дитини. 

 

правильно оформлені, 

але не ретельно 

підібрано матеріал 

для заняття.  

представлені із 

значною кількістю 

помилок. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Оформлення План-конспект 

заняття оформлено 

методично правильно 

та із використанням 

сучасних наочних 

матеріалів, які 

відповідають темі та 

меті заняття. 

Дотримано структуру 

заняття. 

План-конспект заняття 

оформлено методично 

правильно та із 

використанням 

доречних наочних 

матеріалів. 

Дотримано структуру 

заняття. 

План-конспект 

заняття оформлено з 

помилками. 

Використані наочні 

матеріали не завжди 

відповідають темі і 

змісту заняття 

Дещо порушено 

структуру заняття. 

План-конспект 

заняття не відповідає 

темі і меті заняття. 

Порушено структуру 

заняття. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Лексика та 

грамотність 

 

Використовує 

лексику відповідно до 

теми та віку дітей. 

Автор не допускає 

помилок в граматиці 

чи правописі. 

Використовує 

відповідну лексику, 

однак присутні 

поодинокі помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці 

чи правописі. 

Не завжди 

використовує 

відповідну лексику, 

присутні помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для 

завдань. Автор 

робить 3-4 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Використовує 

некоректну лексику. 

Автор робить більше 

4 помилок в граматиці 

чи правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

методичну 

підготовленість на 

високому рівні та 

ефективно її 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент 

демонструє професій

ність під час 

проведення елементів 

заняття. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

методичну 

підготовленість на 

достатньому рівні та 

добре її презентує, 

активний на занятті. 

Студент 

демонструє достатню 

професійність під час 

проведення елементів 

заняття. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці 

проведення заняття, 

достатньо активний 

на занятті. 

Студент робить 

помилки під час 

проведення елементів 

заняття. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Практичне заняття 7. 

Функціональний  стан мовленнєвого складоритму  та його вплив на когнітивний розвиток 

дітей з ООП. 

Завдання для підготовки до практичного заняття:  

 Лати відповіді на питання та аргументувати свою думку: Чому важливо формувати 

складоритмічну складову мовлення у дітей з ООП? З якими сенсорними каналами пов’язане формування 

та розвиток складоритмічної  структури мовлення? На формування яких психічних процесів впливає 



 

оволодіння складоритмічною структурою мовлення? Чи для всіх категорій дітей з ООП є корисним 

формування складоритмічної структури мовлення? 

 Визначити перспективи когнітивного розвитку дітей з ООП у контексті  навчально-

виховної  діяльності. 

 Розробити вправи, спрямовані на розваиток складоритмічної структури 

мовлення (з врахуванням, які когнітивні процеси, мовленнєві уміння та навички 

передбачені методикою). 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді файлу Word. 

Критерії оцінювання: 

 

(дискусія) 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою 

та точною, але не 

була ретельно 

підібраною. 

Інформація мала 

кілька неточностей 

АБО не є чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використанн

я фактів та 

статистични

х даних 

Кожна основна думка 

була добре 

підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами,  

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами,  

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена 

фактами, прикладами, 

але актуальність 

деяких з них є 

сумнівною. 

Кожна думка не є 

підтвердженою. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументаці

я 

Усі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані .  

 

Більшість аргументів 

чітко та логічно 

пов’язані  з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

слухачів. 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну лекскику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 



 

занятті 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 


